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Protokół Nr XXXII/2021 

 

z obrad XXXII sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 16 lipca 2021 roku 

w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Leśnej 15 w Małkini Górnej, pod przewodnictwem 

pana Jacka Bogdana – Przewodniczącego Rady Gminy 

 

 

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 1000, a zakończyła o godzinie 1500. Ustawowy 

skład Rady Gminy – 15 radnych, w sesji wzięło udział 10 radnych – lista obecności 

w załączeniu do protokołu . 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli sołtysi i goście według załączonej listy obecności oraz: 

- Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy, 

- Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy, 

- Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy, 

- Pani Marzena Michałowska – mecenas, 

- kierownicy referatów Urzędu Gminy, 

- kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 

- przedstawiciele lokalnych mediów. 

 

 

Pan Jacek Bogdan - Przewodniczący Rady Gminy - otworzył sesję, powitał wszystkich 

uczestników sesji. Po przywitaniu Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność 

obrad.  

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek Wójta Gminy o zmianę porządku obrad 

polegającej na wprowadzeniu następującego punktu (jako pkt 2.): Informacja w sprawie 

udzielenia dotacji Gminie Małkinia Górna dla zadania pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami w miejscowościach Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie” 

w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa 

mazowieckiego. Podpisanie umów., a następnie poddał go pod głosowanie.  

 

Rada Gminy nie przyjęła złożonego wniosku. Za wprowadzeniem zmiany głosowało 6 radnych, 

4 radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Wyniki imienne:  

ZA (6) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Dorota Koroś, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik 

Rytel, Mirosław Wróbel. 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Józef Jagiełło, Arkadiusz Murawski, Mirosław Niedźwiedź, Zbigniew 

Nietubyć 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 30 minut przerwy.  
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Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.  

2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 21 czerwca 2021 r. 

do 16 lipca 2021 r. 

3. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Małkinia Górna za rok 2020 r. 

1) debata nad raportem; 

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna wotum 

zaufania. 

4. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok i absolutorium dla Wójta Gminy Małkinia Górna 

za 2020 rok. 

1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Małkinia Górna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 

za 2020 rok; 

2) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy; 

3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2020 rok; 

4) wystąpienie Wójta Gminy; 

5) dyskusja; 

6) podjęcie uchwał: 

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2020 rok, 

b) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu gminy za rok 2020.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna, na czas 

nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji prac związanych z budową 

wałów przeciwpowodziowych w gminie Małkinia Górna.  

7. Podjęcie w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy 

Małkinia Górna na budowę przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego 

na wykonanie zadania inwestycyjnego.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia 

Górna na lata 2021 - 2034. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 

11. Wolne wnioski i sprawy różne. 

12. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXI sesji.  

 

Rada Gminy przyjęła protokół z XXXI sesji Rady Gminy Małkinia Górna. Głosowało 10 

radnych.  

Wyniki imienne:  

ZA (9) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Dorota Koroś, Arkadiusz Murawski, 

Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik-Rytel, Mirosław Niedźwiedź, Mirosław Wróbel.  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Zbigniew Nietubyć 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  
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Punkt. 2 

 

Pani Bożena Kordek - Wójt Gminy Małkinia Górna - przedstawiła informację z działalności 

Wójta w okresie między sesjami, tj. od 21 czerwca 2021 r. do 16 lipca 2021 r.  

 

Punkt 3. 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył debatę nad Raportem o stanie Gminy Małkinia Górna 

za 2020 r. 

 

Pan Józef Jagiełło wskazał, że przedłożony raport jest obszernym dokumentem. Zauważalny 

jest ciągły spadek demograficzny w Gminie Małkinia Górna. Zdaniem radnego przyczyny 

spadku powinno się upatrywać w braku miejsc pracy dla osób kończących szkołę, ponieważ 

młode osoby nie znajdują dla siebie pracy. Dodał, że zauważalny jest znaczny wydatek 

na oświatę. Są rzeczy, które trzeba pochwalić w naszej gminie, ale mamy tematy, które nie są 

realizowane w naszej gminy. Czasami są to sprawy drobne, za którymi trzeba długo chodzić, 

a i tak efektu nie ma.  

 

Pan Jacek Bogdan poinformował, że kwestię demografii poruszył na Komisji gdzie wskazał, 

że jest znaczny wzrost zgonów w ubiegłym roku, natomiast liczba urodzeń jest dużo mniejsza.   

Wskazał, że pomimo pandemii nie załamał się budżet i wszelkie inwestycje, które miały być 

realizowane w 2020 r. były realizowane. Nie mieliśmy twardego lockdownu mimo 

obowiązujących obostrzeń. Dodał, że należy zwrócić uwagę na spadek zadłużenia w stosunku 

do 2019 r. Bieżący rok będzie wyglądał inaczej, bo pokłosiem pewnych działań organu 

wykonawczego jest to, że do budżetu wpłynęły znaczne środki zewnętrzne, tj., 15 mln zł 

z funduszów rządowych oraz 4 mln zł  z Zarządu Województwa Mazowieckiego. Dodał, że 

raport ocenia jako bardzo wyczerpujący. Ważne jest, że Gmina Małkinia Górna ciągle się 

rozwija i ten rozwój powinien zadowalać wiele osób, a w szczególności mieszkańców.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć powiedział, że dokument jest obszerny, pewne spostrzeżenia 

wskazywane były na Komisjach. W tym miejscu należy wspomnieć o sprawach 

inwestycyjnych i trafności realizacji niektórych przedsięwzięć. Zdaniem radnego realizacja 

przebudowy ul. Przedszkolnej powinna się rozpocząć od sklepu Arhelan, ul. Nurskiej 

i zabudowy jednorodzinnej przy ul. Przedszkolnej, gdzie obiekty są zalewane. Wskazał, że 

etapowość powinna mieć miejsce, ale I etap powinien rozpocząć się z drugiej strony, o czym 

sygnalizował wcześniej. Należało rozpocząć tę inwestycję od budowy i uprządkowania terenu 

lasu, który stanowi własność lasów państwowych i sprawa własności gruntów nie została też 

uregulowana przez gminę. Dodał, że pani Wójt na komisjach wskazywała, że do priorytetów 

należy budowa dróg i chodników, zapytał dlaczego więc przy ulicy Nurskiej nie ma ścieżki 

rowerowej, czy pani Wójt lobbuje budowę ścieżki rowerowej przy ulicy wojewódzkiej, która 

jest obecnie w budowie. Ile kilometrów ścieżki rowerowej zostało wybudowanych przez gminę 

bądź w partnerstwie z innymi podmiotami. Odnosząc się do budowy chodników, wskazał, że w 

niektórych sołectwach wybudowano sporo chodników, czasem z budżetu gminy przeznaczone 

jest kilka tysięcy złotych w skali całego budżetu. Nie może być zgody, że 30 000,00 zł na 

budowę chodnika przy ul. Żeromskiego jest przesuwane na inne zadania. Mieszkańcy osiedla 

domów jednorodzinnych chcą aby ich osiedle również się rozwijało. Zdaniem radnego potrzeba 

sprawiedliwego budżetu i jeżeli zaplanowano 30 000,00 zł na chodnik to trzeba je przeznaczyć, 

a nie zabrać wszystko i nie robić nic, oprócz tego co zostanie wykonane z funduszu sołeckiego. 
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Dodał, że fundusz sołecki jest bardzo potrzebny, bo gdyby nie on to, w niektórych sołectwach 

nie byłaby realizowana jakakolwiek inwestycja.  

 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – odnosząc się do wypowiedzi radnych powiedziała, 

że spadek demografii jest problemem powszechnym, ale w ostatnim okresie zauważamy 

tendencję wzrostową, że ludzie młodzi chcą się budować w Małkini m.in. z uwagi na szybkie 

przygotowanie dokumentacji związanej z warunkami zabudowy oraz woda. Ludzie migrują 

tam gdzie jest praca. W Małkini jest około 2000 miejsc pracy, podejmuje działania, żeby było 

ich jeszcze więcej m.in. poprzez fakt, że powstanie sklep Pepco, prowadzone będą kolejne 

remonty. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Zbigniewa Nietubycia, wskazała, że uznała, 

iż odcinek pierwszy ul. Przedszkolnej, który był łatwy do zaprojektowania i szybki 

do wykonania będzie służył mieszkańcom prawie dwa lata, zanim uregulujemy kwestie 

związane z zaplanowanie z II etapem, który realizowany jest w formule zaprojektuj i wybuduj. 

Odnosząc się do braku  ścieżek przy ul. Nurskiej poinformowała, że projekt był opracowywany 

w 2014 r. Lobbowała przez 3 lata, aby przeznaczone zostało 20 mln zł, aby je otrzymać należało 

zrobić kanalizację od pierwszych zabudowań na ul. Nurskiej do ul. Piaski, co zostało zrobione.   

Pani Wójt odnosząc się wypowiedzi radnego Zbigniewa Nietubycia powiedziała, że radny ma 

prawo pytać, a Wójt ma obowiązek odpowiadać, ale radny dokonuje ocen. Dodała, że jako 

człowiek ma prawo bronić swojego wizerunku, a często jest nadszarpywany przez 

nieodpowiedzialne wypowiedzi. W swoich wypowiedziach nie uraziła radnego, natomiast 

wypowiedzi zniesławiające panią Wójt zostały wynotowane przez prawników. Ponadto dodała, 

że jeżeli radny neguje zabiegania o remont, to dlaczego nie został on zrobiony zanim została 

Wójtem.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – odnosząc się do stwierdzenia pani Wójt, że radny neguje zabiegania 

Wójta Gminy o drogę 627, wyjaśnił, że w swojej wypowiedzi zapytał jakie pani Wójt podjęła 

działania dotyczące tej drogi i budowy ścieżki. Wskazał, że nie wie, jakie działania podjęła pani 

wójt i czy w ogóle je podjęła oraz, że pani Wójt stwierdziła, że prawnicy wynotowali 

zniesławiające wypowiedzi radnego. Dodał, że nigdy nie miał zamiaru zniesławić kogokolwiek 

na sali, a jeżeli zadane pytanie jest zniesławieniem to jest mu przykro. Dodał, że po raz kolejny 

pani Wójt straszy go prawnikami.  

 

 

W związku z wyczerpaniem się listy uczestników debaty nad raportem, Przewodniczący 

zamknął debatę.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinie Komisji Rady Gminy w sprawie projektu 

uchwały.  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie. 

 

Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna wotum 

zaufania. Głosów za: 6, wstrzymujących się: 4. Głosowało 10 radnych.  

 

Wyniki imienne:  

ZA (6) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Dorota Koroś, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik 

Rytel, Mirosław Wróbel. 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Józef Jagiełło, Arkadiusz Murawski, Mirosław Niedźwiedź, Zbigniew 

Nietubyć 
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Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

 

Punkt 4. 

 

Pan Jacek Bogdan – Przewodniczący Rady Gminy – odczytał opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Małkinia Górna sprawozdaniu 

z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Pani Dorota Koroś – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radna –odczytała wniosek Komisji 

Rewizyjnej do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Wniosek 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2020 rok. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Pani Bożena Kordek –Wójt Gminy Małkinia Górna – przedstawiła szczegółowe informacje na 

temat wykonania budżetu 2020 r.: 

w zakresie budowy i remontów dróg gminnych: 

- udzielono dotacji dla Powiatu Ostrowskiego na „Budowę ciągu pieszo- rowerowego przy 

drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne – Kańkowo” w kwocie 392 919,00 zł 

- udzielono dotacji dla Powiatu Ostrowskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2636W 

Morzyczyn Włościański – Kiełczew – Treblinka na odcinku Kiełczew – Treblinka” w kwocie 

585 000,00 zł 

- wykonano przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Poniatowo 

o długości 967 m.b. na kwotę 767 634,81 zł przy udziale środków z Funduszu Dróg 

Samorządowych w kwocie 570 191,00 zł  

- wykonano nową drogę z nawierzchnią asfaltową o długości 623,50 m.b. ulica Folwarczna 

w miejscowości Kiełczew na kwotę 627 442,26 zł przy udziale środków z Funduszu Dróg 

Samorządowych w kwocie 451 031,00 zł  

- wykonano przebudowę drogi gminnej  nr  260418W w miejscowości Prostyń o długości 788 

m.b. za kwotę 516 587,38 zł, przy udziale dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego  

w kwocie 105 000 zł, 

- wykonano przebudowę i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej za kwotę 

1 153 649,84 zł przy udziale dotacji z Województwa Mazowieckiego na kwotę 760 569,00 zł 

oraz środków funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna III w kwocie 37 000,00 zł 

- wykonano drogę w miejscowości Treblinka o wartości 181 802,19 zł 

- wykonano drogi na działkach nr 149 i 250 w miejscowości Kiełczew w ramach funduszu 

sołeckiego o wartości 37 288,41 zł 

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna II wykonano dokumentację 

projektową drogi od ul. Nurskiej w stronę Bużyska na kwotę 10 640,00 zł 

- wykonano ulicę Piaski i ulicę Lipową w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem   i przebudową 

sieci wodociągowej na kwotę  220 135,96 zł 

- wykonano chodnik w miejscowości Błędnica na kwotę 43 532,52 zł w ramach funduszu 

sołeckiego 23 532,52zł oraz MIAS Mazowsze 2020 – 20 000,00 zł 

- wykonano chodnik na ulicy Cichej w Małkini Górnej  w ramach MIAS Mazowsze 2020 – 

20 000,00 zł 

 - w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna V  wykonano chodnik na ul. Słowackiego  

o wartości 10 000,00 zł 
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- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Dolna wykonano chodnik w miejscowości 

Małkinia Dolna o wartości 16 167,86 zł 

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna II wykonano chodnik na ulicy 

Sienkiewicza w Małkini Górnej na kwotę 17 839,48 zł.  

 

Ponadto zakończono wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu  w 

miejscowości Treblinka. W ramach tej inwestycji wykonano sieć wodociągową o długości 

7 314 m.b. oraz przyłącza o długości 2 066 m.b. w ilości 62 szt. Wartość tego zadania to kwota 

1 192 304,35 zł 

- zakończono budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Małkinia Mała-

Przewóz. W ramach tej inwestycji wykonano sieć o długości 982 m.b. oraz przyłącza o długości 

98 m.b. w ilości 7 szt., wartość inwestycji 176 607,27 zł 

- w ramach środków funduszu sołeckiego wykonano projekt kanalizacji w m. Kańkowo o 

wartości 10 000,00 zł 

 

- wykonano prace dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (Szkoła 

Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej, Szkoła Podstawowa w Kiełczewie), na kwotę 1 391 

749,35zł 

- prowadzone było postępowanie związane z wyborem partnera prywatnego do budowy 

mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna 

W zakresie gospodarki mieszkaniowej: 

- wykonano prace dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (Szkoła 

Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej, Szkoła Podstawowa w Kiełczewie), na kwotę 1 391 

749,35zł 

- prowadzone jest postępowanie związane z wyborem partnera prywatnego do budowy 

mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna 

- wykupiono grunty pod budowę dróg gminnych za łączną kwotę 32 549,80 zł 

 

W zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych: 

- wykonano prace remontowe w budynku OSP Grądy o wartości  18 763,61 zł, na które 

pozyskano środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu 

Mazowieckie Strażnice 2020 

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kańkowo zagospodarowano teren za strażnicą OSP 

Kańkowo, wartość wykonanych prac to 21 800,00 zł 

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Treblinka wykonano klimatyzację  

w budynku OSP Treblinka o wartości 15 990,00 zł 

- zagospodarowano teren przy strażnicy OSP Prostyń, wartość wykonanych prac to 48 580,49 

zł,  przy udziale środków z funduszu sołeckiego sołectwa Prostyń w kwocie 14 000,00 zł 

 

W ramach wydatków oświatowych: 

- wykonano remont nawierzchni w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini 

Górnej na kwotę 299 708,85 zł, przy udziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 

100 000,00 zł 

- wykonano projekt modernizacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w 

Małkini Górnej za kwotę 9 840,00 zł 

- wykonano plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Glinie o wartości 8 000,00 zł w ramach 

funduszu sołeckiego sołectwa Glina 

- położono tarkiet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej o wartości 12 000,00 zł w 

ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna I  

W ramach wydatków poniesionych w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”: 
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- wykonano modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy Małkinia Górna na kwotę 

67 968,24 zł 

- w ramach funduszu soleckiego sołectwa Prostyń opracowano dokumentację oraz wykonano 

oświetlenie na terenie sołectwa Prostyń o wartości 21 356,50 zł 

- wykonano oświetlenie na ul. Jaśminowej w Zawistach Nadbużnych o wartości 43 617,36 zł, 

zadanie realizowane w ramach MIAS Mazowsze 2020 o wartości 20 000,00 zł oraz funduszu 

sołeckiego na kwotę 23 617,36zł  

- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kiełczew w ramach MIAS 

Mazowsze 2020 o wartości 19 800,00 zł  (dotacja 9 900,00 zł) 

- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żachy Pawły w ramach 

MIAS Mazowsze 2020 o wartości 19 800,00 zł  (dotacja 9 900,00 zł) 

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Mała-Przewóz wykonano oświetlenie w 

miejscowości Małkinia Mała-Przewóz o wartości 12 167,00 zł 

- wykonano plac manewrowy w Kiełczewie o wartości 43 665,00 zł 

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”: 

-  w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Daniłowo ogrodzono teren byłej szkoły w Daniłowie  

w kwocie 10 000,00 zł 

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna V wyposażono plac zabaw na osiedlu 

przy ul. Słowackiego w Małkini Górnej na kwotę 24 266,05 zł 

 

Wydatki ogółem w 2020 roku były niższe od wydatków poniesionych w 2019 roku o 

9 075 763,42 zł. 

W 2020 roku inwestycje stanowiły 13,34% ogółu wydatków, w 2019 roku inwestycje stanowiły 

28,92 % ogółu wydatków,  2018 roku – 22,20 % ogółu wydatków, a w 2017 roku - 18 % ogółu 

wydatków. 

W 2020 roku nie zaciągnięto nowych zobowiązań /kredyt, pożyczka/, spłacono kredyty i 

pożyczki w kwocie 1 873 503,50 zł. 

Stan zadłużenia na koniec 2020 roku  wyniósł 27 846 002,00zł i stanowił  47,33% wykonanych 

dochodów budżetowych.  Obecnie jest to około 33 %.  

 

Pani Dorota Koroś – poinformowała, że w gminie zrobiono bardzo dużo i jeżeli jest ktoś, kto 

tego nie widzi to zachęca do zapoznania się ze sprawozdaniami i raportami. Wskazała, że 

będzie głosować za udzieleniem absolutorium. Dodała, że bardzo cieszą ją 4 mln zł, które 

otrzymała gmina na kanalizację, pomimo że środki te nie trafią w jej okręg. Zachęciła do 

współpracy wszystkich radnych, tak aby gmina Małkinia mogła nadal się rozwijać.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – powiedział, że współpraca powinna być przez cały rok, a nie tylko 

przed sesją absolutoryjną. Należy słuchać i realizować sprawy drobne, które są zgłaszane przez 

radnego w imieniu mieszkańców. Wskazał, że stwierdzenie, że nieobecność radnych lub 

niezagłosowanie w sprawie wotum to negacja realizowanych działań jest nadinterpretacją lub 

manipulacją ze strony pani Wójt.   Dodał, że należy szanować radnych i nie być uszczypliwym 

w odpowiedziach kierowanych do nich, bo to nie buduje dobrej relacji.  

 

Pani Wójt w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Zbigniewa Nietubycia odpowiedziała, że 

radny jest w błędzie sądząc, że za współpracę odpowiada tylko jedna strona. Dodała, że radny 

ma prawo pytać, a wójt ma obowiązek odpowiadać, natomiast zdaniem pani Wójt radny 

Zbigniew Nietubyć dokonuje oceny. Wskazała, że jako wójt ma prawo bronić swojego 

wizerunku, a często jest on nadszarpywany przez nieodpowiedzialne wypowiedzi.   
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Podjęto dyskusję na temat nieprzyjęcia wniosku o zmianę porządku obrad oraz wzajemnej 

współpracy pomiędzy radnymi a wójtem gminy.  

 

Przewodniczący odczytał opinie Komisji Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok oraz w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy 

za rok 2020.  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, a następnie poddał go pod 

głosowanie.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 245/XXXII/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. Głosów za: 6, 

wstrzymujących się: 4. Głosowało 10 radnych.  

 

Wyniki imienne:  

ZA (6) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Dorota Koroś, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik 

Rytel, Mirosław Wróbel. 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Józef Jagiełło, Arkadiusz Murawski, Mirosław Niedźwiedź, Zbigniew 

Nietubyć 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia 

Górna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020, a następnie poddał go pod 

głosowanie.  

 

Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020. Głosów za 6, wstrzymujących 

się: 4. Głosowało 10 radnych.  

 

Wyniki imienne:  

ZA (6) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Dorota Koroś, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik 

Rytel, Mirosław Wróbel. 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Józef Jagiełło, Arkadiusz Murawski, Mirosław Niedźwiedź, Zbigniew 

Nietubyć 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 5. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy - omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący odczytał opinie Komisji Rady Gminy.  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 246/XXXII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym Głosowało 10 radnych.  

 



9 

 

Wyniki imienne:  

ZA (10) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Dorota Koroś, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik 

Rytel, Mirosław Wróbel, Józef Jagiełło, Arkadiusz Murawski, Mirosław Niedźwiedź, Zbigniew 

Nietubyć 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący ogłosił 30 minut przerwy.  

 

Punkt 6. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy - omówił projekt uchwały.  

 

W dyskusji udział wzięli: pan Józef Jagiełło, pan Jacek Bogdan. 

 

Przewodniczący odczytał opinie Komisji Rady Gminy.  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 247/XXXII/2021 w sprawie wyrażenia woli 

kontynuacji prac związanych z budową wałów przeciwpowodziowych w gminie Małkinia 

Górna. Głosowało 10 radnych.  

 

Wyniki imienne:  

ZA (10) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Dorota Koroś, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik 

Rytel, Mirosław Wróbel, Józef Jagiełło, Arkadiusz Murawski, Mirosław Niedźwiedź, Zbigniew 

Nietubyć 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

 

Punkt 7. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały.  

 

Przewodniczący odczytał opinie Komisji Rady Gminy.  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 248/XXXII/2021 w sprawie ustalenia zasad 

udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Małkinia Górna na budowę przyłączy 

kanalizacyjnych do nieruchomości. Głosowało 10 radnych.  

 

Wyniki imienne:  

ZA (10) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Dorota Koroś, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik 

Rytel, Mirosław Wróbel, Józef Jagiełło, Arkadiusz Murawski, Mirosław Niedźwiedź, Zbigniew 

Nietubyć 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 
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Punkt 8. 

 

Pani Bożena Kordek– Wójt Gminy – omówił projekt uchwały.  

 

Przewodniczący odczytał opinie Komisji Rady Gminy.  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 249/XXXII/2021 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego. Głosowało 10 

radnych.  

 

Wyniki imienne:  

ZA (10) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Dorota Koroś, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik 

Rytel, Mirosław Wróbel, Józef Jagiełło, Arkadiusz Murawski, Mirosław Niedźwiedź, Zbigniew 

Nietubyć 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 9. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący odczytał opinie Komisji Rady Gminy.  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 250/XXXII/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2034. Głosów za: 8, wstrzymujących się: 2. 

Głosowało 10 radnych.  

 

Wyniki imienne:  

ZA (10) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Dorota Koroś, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik 

Rytel, Mirosław Wróbel, , Arkadiusz Murawski, Mirosław Niedźwiedź,  

WSTRZYMUJĘ SIĘ: (2) Józef Jagiełło, Zbigniew Nietubyć 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 10. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący odczytał opinie Komisji Rady Gminy.  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 251/XXXII/2021 uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2021 rok. Głosów za: 8, wstrzymujących się: 2.  Głosowało 10 radnych.  
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Wyniki imienne:  

ZA (10) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Dorota Koroś, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik 

Rytel, Mirosław Wróbel, , Arkadiusz Murawski, Mirosław Niedźwiedź,  

WSTRZYMUJĘ SIĘ: (2) Józef Jagiełło, Zbigniew Nietubyć 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 11. 

 

Pan Arkadiusz Murawski podziękował wszystkim mieszkańcom za udział w zbiórce dla 

mieszkańca Małkini Małej-Przewóz. Poprosił o pomoc dla sołtysa Kazimierza Zawistowskiego 

w związku z pożarem domu.  

 

Pani Wójt zachęciła do udziału w koncercie charytatywnym w dniu 18 lipca 2021 r.    

 

 

Punkt 12. 

 

Przewodniczący zamknął XXXII zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


